Belastingaangifte 2018
In maart starten we weer met de aangiften inkomstenbelasting 2018 en het
aanvragen of wijzigen van de zorg- en huurtoeslagen 2018 en 2019.
We doen dit op de vijf vrijdagen van de maand maart.
U kunt van maandag tot en met donderdag een afspraak maken via het
telefoonnummer 671234. Graag bellen vóór 20 maart. Is het niet mogelijk om
een afspraak te maken in maart, dan kunt u bij de belastingdienst uitstel
vragen via de belastingtelefoon 0800-0543; houdt uw BSN/ sofinummer bij de
hand.
Dit jaar werken we opnieuw met hetzelfde systeem van aangifte doen als vorig
jaar, waarbij een machtigingscode van de belastingdienst nodig is. Deze code
dient u mee te brengen. Voor iedereen waarvoor wij vorig jaar de aangifte
hebben ingevuld, stuurt de belastingdienst een machtingscode. Die kunt u in
februari ontvangen. De codes worden niet in een blauwe, maar in een witte
envelop verstuurd. Hebt u die code niet ontvangen of bent u die kwijt, dan kunt
u via het telefoonnummer 0881236555 een nieuwe code aanvragen; houdt uw
BSN/sofinummer bij de hand. Voor echtparen moeten er twee codes zijn.
Daarnaast dient u mee te brengen de aangiftebrief, de jaaropgaven AOW,
pensioen, etc., gemaakte zorgkosten (ook reiskosten naar het ziekenhuis),
opgaven van de bank betreffende spaargeld en vermogen, bij een eigen huis
de WOZ-beschikking en de gegevens van de hoogte van de hypotheek en de
betaalde rente.
Bij huurtoeslag dienen ook de gegevens van de huurwoning te worden
meegebracht. Het is ook voor degenen die geen aangifteformulier hebben
ontvangen interessant om een aangifte te doen. Als er veel zorgkosten (arts,
tandarts, ziekenhuis, medicijnen, etc.) zijn gemaakt kan het zijn dat u belasting
terugkrijgt. Maar ook het berekenen van het juiste, belastbare inkomen is
belangrijk, omdat dit inkomen ook bepalend is voor de huur- en de zorgtoeslag.
Ook dit jaar rekenen wij voor KBO-leden € 5,- per persoon. Mocht er sprake
zijn van een F-aangiftebiljet wilt u dit dan bij het maken van een afspraak
vermelden, want daarvoor is extra tijd nodig. Dit biljet wordt gestuurd bij
overlijden van de partner of een familielid.
Frits van der Velden, belastinginvuller KBO.

